(Fremlæggelsen af beretningen er foregået som en gennemgang af den ordinære beretning der
blev offentliggjort på hjemmesiden den 6. marts.
Nedenstående er mundlige tilføjelser.)

Fokus på fremtidige indsatser:
Bestyrelsen har arbejdet med hvilke indsatser der skulle være fokus på i det fremtidige
bestyrelsesarbejde. Dette blev der arbejdet i dybden med på bestyrelsens seminar afholdt i
August.
Her mundede det ud i følgende punkter:






Dokumentation og effektmåling
Organisering omkring de forebyggende hjemmebesøg
Roller og rammer i forhold til lovgivningen
Visioner- Hvordan er fremtidens forebyggende hjemmebesøg
SUFOs anbefalinger til kompetenceprofil revideres.

Nedenstående tekst er mundligt suppleret til den ordinære beretning.
Til det sidste punkt har vi valgt, at inddrage jer medlemmer i processen ved et seminar på
årskurset ”Kompetenceprofil for ansatte i de sundhedsfremmende og forebyggende
hjemmebesøg”.
Vi har invitereret Per Kloster som er organisations og udviklingskonsulent til at faciliterer
processen sammen med de 51 medlemmer der har meldt sig til at komme med et oplæg.
Bestyrelsen vil efterfølgende bearbejde oplægget i samarbejde med Per Kloster. Det bliver uden
tvivl en spændende proces.

Til slut vil jeg uden for den ordinære beretning, komme med mine visioner for fremtidens
udvikling inden for de forebyggende hjemmebesøg.
Med et tilbageblik fra lovfæstningen i 1995 med tilbud om Forebyggende hjemmebesøg til ældre
fra 75 år og frem til 2015, er der sket både afvikling af besøg, men også udvikling i besøgets
indhold.
Det kan som eksempel i udviklingen, nævnes fra årskurset 2009 hvor daværende forkvinde Tove
Madsen på årskurset, blev interviewet af Dacapoteateret og spurgt om visionen for 2014. Her
refereres følgende citat fra årskursets rapport:
”I visionen for 2014 er der et veludviklet samarbejde på tværs, både fagligt og med
private aktører, forebyggerne er kendte af borgerne i kommunen og af deres pårørende,
netværket omkring de ældre borgere er super fleksibelt. Forebyggerne er blevet
endnu bedre rustet til at møde de ældre borgere, de har fået kurser i pædagogik, der
findes et veludviklet samarbejde med forskningsinstitutionerne og frivilligverdenen.
Forebyggerne opfattes som vejledere og ikke som myndighedspersoner, de ydelser der kan
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tilbydes er blevet meget fleksible og de ældre bruger hinandens ressourcer.”
I Tove Madsens og den daværende bestyrelses visioner kan vi alle mere eller mindre genkende
flere af områderne i de forebyggende hjemmebesøg anno 2015.
Det er store visioner, som bestemt kan arbejdes videre med.
I visionerne frem til år 2020, vil de forebyggende hjemmebesøg være væsentlige udøvere i det
sundhedsfremmende og forebyggende arbejde på ældreområdet. Dette kan bl.a. ses med udgangs
punkt i Socialstyrelsens ”webhåndbog om forebyggelse på ældreområdet, hvor de forebyggende
hjemmebesøg er italesat som væsentlige aktører på flere områder.
Der vil være udviklet flere fælles dokumentationsredskaber, der kan anvendes i et tværfagligt
samarbejde, der vil være med til at øge effekten i de forebyggende hjemmebesøg.
Ligeledes vil der være arbejdet henimod en specialuddannelse på diplom niveau i et speciale, som
indeholder den brede sundhedsfremmende og forebyggende specialisering, der ligger i at arbejde
inden for de forebyggende hjemmebesøg.
Det kunne være at arbejde hen imod en fælles betegnelse/titel for fagpersonerne der foretager de
forebyggende hjemmebesøg, hvilket vil være med til at styrke synliggørelsen af vores arbejde i
feltet inden for de forebyggende hjemmebesøg. Dette kan SUFO ikke løfte alene, men skal foregå i
et samarbejde med politikere, ledere og organisationer.
Vibeke Reiter
Formand
SUFO
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